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1
ഇന്ത്യയിെലപ്രാചീനമനുഷ്യൻ

സിന്ധുനദീതട പ്രേദശങ്ങളിെല േമാഹൻജദാേരാ,
ഹരപ്പാ, ചന്ദുദേരാ എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽഏെറക്കുെറ
അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞഅതിപുരാതനമായ ഒരു
സംസ്കാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട�
േതാെട ഇന്ത്യാചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ജനത�
െയക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുെട പഴയ ധാരണകൾക്ക് വലി�
െയാരിളക്കം തട്ടി. ഏതാണ്ട് ക്രി.മു. 3500 മുതൽക്രി.മു.
1500വെര നിലനിന്നഈപ്രാചീനനാഗരിക സംസ്കാ�
രെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഗേവഷണങ്ങൾനടക്കുന്നതുവെര,
നെമ്മസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,ആര്യന്മാരുെട വരേവാ�
ടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രംആരംഭിച്ചത്.അതിനു മുമ്പു�
ള്ള ചരിത്രെത്തയാെക ഇരുളടഞ്ഞപ്രാക്ചരിത്രകാല�
ഘട്ടെമന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചു തള്ളുകയായിരുന്നുപതിവ്.

ആര്യസംസ്കാരത്തിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽ േവദസംസ്കാരത്തി�
െന്റ, വിവിധ വശങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പല വർണ്ണനകളും
നമുക്കു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ,ആസംസ്കാരത്തി�
െന്റ ഉത്ഭവെത്തക്കുറിേച്ചാ വികാസക്രമെത്തക്കുറിേച്ചാ
അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. സിന്ധുഗംഗാതീരപ്രേദ�
ശങ്ങളിൽ വന്നുകയറി പാർപ്പുറപ്പിച്ചആര്യന്മാർ തങ്ങ�
േളാെടാപ്പം മഹത്തായ ഒരുസംസ്കാരവും െകാണ്ടുവന്നു
സ്ഥാപിച്ചുെവന്നുംആസംസ്കാരമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാ�
രത്തിെന്റഅടിത്തറെയന്നും പരെക്ക വിശ്വസിക്കെപ്പ�
ട്ടുേപാന്നു. ഇന്ത്യാചരിത്രമാെക പുറെമ നിന്നുള്ള വ്യത്യ�
സ്തജനതകളുെടആക്രമണങ്ങളുെടയും െവട്ടിപ്പിടിത്ത�
ങ്ങളുെടയും കഥയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്നുംഅവരുെട
സംസ്കാരമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാരമായി രൂപാന്തരെപ്പ�
ട്ടത് എന്നും െതളിയിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ചരി�
ത്രകാരന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. ഒരുപേക്ഷ,ഇന്ത്യയുെട േനർക്ക്
തങ്ങൾ തെന്ന നടത്തിയആക്രമണെത്തയും െവട്ടിപ്പി�
ടിത്തെത്തയും ന്യായീകരിക്കാനാവാം ഇത്തരെമാരു
സിദ്ധാന്തംഅവരുയർത്തിപ്പിടിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിെല േദശീയചരിത്രകാരന്മാരാകെട്ട, മറിച്ച്,ബ്രി�
ട്ടീഷ്ചരിത്രകാരന്മാരുെട വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിെയ�
േന്നാണം,ആര്യ സംസ്കാരത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപാ�
ടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും അതിെന്റ പഴമെയക്കുറിച്ച് അതിശേയാ�
ക്തിപരങ്ങളായ വാദങ്ങളുന്നയിക്കുകയും െചയ്തു. ലൗ�
കിക ജീവിതത്തിെന്റ നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നും ൈവരൂ�
പ്യങ്ങളിൽ നിന്നുെമല്ലാം വിട്ടുമാറി ഇരുൾ തിങ്ങിയ കാ�
ടുകളിേലാ ഗുഹകളിേലാ ഫലമൂലാദികൾ മാത്രം ഭുജിച്ചു
തപസ്സു െചയ്ത യതിവര്യന്മാരുെട സംഭാവനയായആർ�
ഷസംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയുേടെതന്ന് എന്നും മേറ്റെതാരു
രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങൾക്കും േനടാൻ കഴിയാത്തഅത്ര
മഹത്തായ ഒരാത്മീയ സംസ്കാരമാണെതന്നും ചിലർ
വാദിച്ചു.ആര്യന്മാർ പുറെമ നിന്നു വന്നവരെല്ലന്നും ഭാ�
രതീയസംസ്കാരത്തിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജനതകേളാട്
യാെതാരു കടപ്പാടുമിെല്ലന്നുംഅതിന് ഉത്ഭവവും വളർ�
ച്ചയുമിെല്ലന്നുംഅനാദിയായ സംസ്കാരമാണെതന്നും
മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാർസ്ഥാപിക്കാൻശ്രമിച്ചു.
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1 ഇന്ത്യയുെടപ്രാക്ചരിത്രം

ആര്യന്മാർക്ക് മുമ്പ്,ഹരപ്പകാർക്കും േമാഹൻജദാേരാ�
ക്കാർക്കും മുമ്പ്,ഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി
ജീവിച്ചിരുന്നപ്രാകൃത ജനസമുദായങ്ങളുെട ജീവിേതാ�
പാധികളുെടയുംആചാരവിേശഷങ്ങളുെടയും ചില അവ�
ശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയേതാെട
ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തിെന്റആർേഷാൽപ്പത്തിേയക്കു�
റിച്ചും സനാതനത്വെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള പലഅനുമാന�
ങ്ങൾക്കും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി. മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�
െട സംസ്കാരങ്ങൾെക്കന്നേപാല തെന്ന ഇന്ത്യയുെട
സംസ്കാരത്തിനുംസ്ഥലകാലങ്ങളുമായും ജനങ്ങളുെട
ചുറ്റുപാടുകളുമായും ബന്ധമുെണ്ടന്നും ജനങ്ങളുെട ജീവി�
തരീതികളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ഘട്ട�
ങ്ങെള തരണം െചയ്തുെകാണ്ടു വളർന്നുവന്ന ഒരുസം�
സ്കാരമാണെതന്നും വ്യക്തമാവാൻ തുടങ്ങി. സ്യൂണർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല ഇന്ത്യയിൽ “4500 വർഷ�
ങ്ങേളാളം പഴക്കമുള്ളസിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിനു
മുമ്പ്, മനുഷ്യൻ േലാഹങ്ങളുെട ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റിേയാ
കൃഷിപ്പണിെയപ്പറ്റിേയാ യാെതാരു വിവരവുമില്ലാെത
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ േത�
ടി അലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു.
ആകാലഘട്ടം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങേളാളം
നീണ്ടുനിന്നു”. [1]

പ്രാക്ചരിത്രെമന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നആകാലഘ�
ട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനസമുദായങ്ങളുെട
ഉത്ഭവം,അവരുെട ജീവിതരീതി,ആചാരസമ്പ്രദായ�
ങ്ങൾ, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾഎന്നിവെയസംബന്ധി�
ച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാെനന്താണ് വഴി? ചരിത്രഗ്രന്ഥ�
ങ്ങേളാ യാത്രക്കുറിപ്പുകേളാ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങേളാ
അതുേപാെല മെറ്റെന്തങ്കിലുേമാ അേന്വഷിച്ചിട്ടു കാര്യമി�
ല്ല.അേന്വഷിച്ചാൽ തെന്ന കിട്ടുകയുമില്ല.എെന്തന്നാൽ,
ആഅതിപ്രാചീന കാലെത്തജനങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും
വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻഎഴുതാ�
നും വായിക്കാനും പഠിച്ചത് പിന്നീടാണ്;അേനകമേന�
കം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട സാമൂഹ്യജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
ട്ടതിനുേശഷം മാത്രമാണ്.എങ്കിലും,ഇക്കാര്യത്തിൽ
നമ്മൾ തീെര നിസ്സഹായരല്ല. പുരാതനതത്വശാസ്ത്രം,
നരവിജ്ഞാനീയം, മാനവവംശശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രം തുടങ്ങിയആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുെട സഹായേത്താ�
ടുകൂടി അതിപ്രാചീനകാലെത്ത മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ
ഒേരകേദശരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
ആദിമമനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിശക്തികൾക്കുെമ�
തിരായുള്ള കടുത്ത േപാരാട്ടങ്ങളിൽ പടിപടിയായി വി�
ജയം േനടാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രാകൃതങ്ങളായആയുധങ്ങ�
ളുെടയും അദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങളുെടയും കണ്ടുപിടിത്ത�
േത്താടുകൂടിയാണ്. മാനവരാശിയുെട നിലനിൽപ്പിെന്റ
പ്രാഥമിേകാപാധിയാണ് അദ്ധ്വാനം.അദ്ധ്വാനിക്കാൻ
ഉപകരണം േവണം.അദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മി�
ക്കാൻ പഠിച്ചേതാടുകൂടി ആദിമമനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നി�
ന്നു തികച്ചും വിഭിന്നനായിത്തീർന്നു. പ്രകൃതിക്ക് തികച്ചും
കീഴടങ്ങിെക്കാണ്ടു ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രകൃതിെയ
തെന്റസ്വന്തംആവശ്യങ്ങൾക്കുംഅഭിലാഷങ്ങൾക്കുമ�
നുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ളശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ബാല്യേലാക�
െത്ത മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളശ്രമങ്ങേളാെടാപ്പം മനുഷ്യൻ
സ്വയം മാറ്റങ്ങൾക്കുവിേധയനാവാൻ തുടങ്ങി.അവെന്റ
ആന്തരികശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് ഉേത്തജനം ലഭിച്ചു.
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായും പ്രകൃതിശക്തികളുമായും മല്ലിടുന്നതി�
ന് മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ളബന്ധങ്ങൾഅത്യാവശ്യമായി�
രുന്നു. കൂട്ടായഅദ്ധ്വാനവും കൂട്ടായ ജീവിതവും മനുഷ്യ�
െന്റ േബാധെത്തയും ചിന്തെയയും പരസ്പരവിനിമയത്തി�
നുള്ള ഭാഷെയയും രൂപെപ്പടുത്തി. ഭാഷയുെടആവിർ�
ഭാവവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുംഅവെന്റ മാനസികമായ
വളർച്ചെയയും ത്വരിതെപ്പടുത്തി. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കി�
ല്ലാത്ത ഒരുതരം സാമൂഹ്യേബാധവും സാമൂഹ്യാശയ�
ങ്ങളും ചിന്താരീതികളും അവെന്റ ജീവിതപുേരാഗതിക്ക്
സഹായകരങ്ങളായിത്തീർന്നു.

1. F. E. Zeuner: Pre-Histroy in India, P. 3.



       

2 ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഉപാധികൾ

മനുഷ്യൻ തെന്റയും തെന്റസമൂഹത്തിെന്റയും നിലനില്പി�
ന്നാവശ്യമായ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും മറ്റു ജീവിേതാപക�
രണങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സാമൂഹ്യപരി�
ണാമക്രമത്തിെല വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങെള തരംതിരിച്ചു മന�
സ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മാനദണ്ഡം. പ്രാചീന സമുദാ�
യങ്ങളിെല ഉൽപ്പാദനരീതിെയക്കുറിച്ചും ഉൽപ്പാദേനാ�
പകരണങ്ങെളക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽപ്രാ�
ചീനമനുഷ്യരുെട ജീവിതരീതിെയക്കുറിച്ചും അവരുെട
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സവിേശഷതകെളക്കുറിച്ചും കു�
െറെയാെക്ക മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കും. മാർക്സ് പറ�
യുകയുണ്ടായി:

“ഇന്നുനിലവിലില്ലാത്തപുരാതനമൃഗങ്ങളുെട അസ്ഥി�
പഞ്ജരങ്ങൾ കെണ്ടടുത്തുപരിേശാധിച്ചാൽആ മൃഗ�
ങ്ങൾഏതു തരത്തിൽ െപട്ടവയാെണന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയും.അതുേപാെലതെന്ന, മൺമറഞ്ഞു
േപായഅദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
പ്രാചീനസമുദായങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങെളപ്പ�
റ്റിയുള്ള ഗേവഷണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്കു വഹി�
ക്കുന്നു. പ്രാചീനമനുഷ്യർ എെന്തല്ലാം സാമഗ്രികളുണ്ടാ�
ക്കി എന്നതല്ല,അവെയഎങ്ങെനയുണ്ടാക്കി,ഏതു�
തരം ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കി
എന്നതാണ് വ്യത്യസ്തസാമ്പത്തികഘട്ടങ്ങെള േവർതി�
രിച്ചറിയാൻ നെമ്മസഹായിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദേനാ�
പകരണങ്ങൾ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിെന്റ വികാസനില�
വാരം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം മാത്രമല്ല;
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റസാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുെട സൂചന�
കൾ കൂടിയാണ്”. [2]

പുരാതത്വഗേവഷകന്മാരുെടയും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാരുെടയും നീണ്ടുനിന്ന പരിശ്രമങ്ങളുെട ഫലമായി
ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീന സംസ്കാരെത്തപ്പറ്റിയും പ്രാകൃത രൂ�
പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളഅതിെന്റ വളർച്ചെയപ്പറ്റിയും ഏെറ�
ക്കുെറ വിശ്വസനീയങ്ങളായ പല വിവരങ്ങളും നമുക്കു
ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ തെന്ന േവണ്ട�
വിധം ചിട്ടെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതുശരിയാണ്.
ആവിവരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളഅനുമാനങ്ങളിൽ ചിലത്
അവ്യക്തങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളുമാണ് എന്നകാര്യ�
വും ശരിയാണ്.എങ്കിലും,ശാസ്ത്രീയമായഈവിജ്ഞാ�
നമാർഗ്ഗത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ഗേവ�
ഷണങ്ങളിെല ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാനും കൂടുതൽ
ശരിയായഅനുമാനങ്ങളിെലത്തിേച്ചരാനും നമുക്കുസാ�
ധിക്കുെമന്നായിട്ടുണ്ട്.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിലാണ്
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പുരാതത്വ ഗേവഷണങ്ങളാരംഭിച്ച�
ത്. 1863-ൽ മദ്രാസ് േസ്റ്ററ്റിെല പല്ലാവരത്തുനടത്തിയ
ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി പുരാപ്രസ്തേരാപകരണ�
ങ്ങളുെട ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടി. ഏെറക്കഴി�
യുന്നതിനു മുമ്പ് െബല്ലാരിക്കടുത്തുനിന്ന് നവപ്രസ്തരയു�
ഗത്തിെന്റ ചില െതളിവുകളും കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടു. തുടർ�
ന്ന് രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി ഒട്ടനവധി ഭൂ�
ഗർഭപരിേശാധനകൾ നടന്നു. പ്രാക്ചരിത്രകാലത്ത്
ഇന്ത്യയിൽ െകാടികുത്തിവാണ പുരാപ്രസ്തരസംസ്കാ�
രത്തിെന്റയും നവപ്രസ്തരസംസ്കാരത്തിെന്റയും ഒട്ടനവ�
ധി െതളിവുകൾ പുറെത്തടുക്കെപ്പട്ടു.ഈഗേവഷണങ്ങ�
െളല്ലാം ഒരു കാര്യം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം വ്യ�
ക്തമാക്കി:ആര്യന്മാരുെടആഗമനത്തിന് അേനകായി�
രം െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ പുരാപ്രസ്തര�
യുഗത്തിെലയും നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെലയും പ്രാകൃതരും
അപരിഷ്കൃതരുമായ ജനസമൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

പുരാതത്വഗേവഷണങ്ങേളാെടാപ്പം നമ്മുെട നാട്ടിെല
നാമാവേശഷമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തപ്രാചീന േഗാ�
ത്രവർഗ്ഗക്കാരുെടയും ജാതികളുെടയും സാമൂഹ്യസാമ്പ�
ത്തികഘടനകൾ,കുടുംബബന്ധങ്ങൾ,ആചാരങ്ങൾ,
മതവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായവെയപ്പറ്റിയുള്ള നരവംശ�
ശാസ്ത്രപരമായ ഗേവഷണങ്ങളുംആരംഭിച്ചു. ഇതു കൂടു�
തൽ ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നു.ആധുനിക നരവിജ്ഞാനീയത്തി�
െന്റൈകത്തിരിയുമായി മൺമറഞ്ഞഭൂതകാലത്തിെന്റ
ഇരുളടഞ്ഞഅടിത്തട്ടുകൾ പരിേശാധിക്കുകഎളുപ്പമ�
ല്ല. ഒന്നാമത്,ആധുനികസാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളുെടയും
അേതാെടാപ്പംആധുനിക സംസ്കാരത്തിെന്റയും കടന്നാ�
ക്രമണങ്ങൾ നിലവിലുള്ളപ്രാചീന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാ�
രുെട ജീവിതരീതിക്ക് ഇളക്കം തട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
രണ്ടാമത്, നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പലരും,പ്രേത്യ�
കിച്ചും യൂേറാപ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ,തങ്ങളുെട സ്വന്തം
സംസ്കാരത്തിെന്റ േമന്മെയക്കുറിച്ചുള്ളഅഭിമാനെത്ത�
യും സ്വന്തം മുൻവിധികെളയും മുറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് പ്രാചീന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട ജീവിതരീതികെള
േനാക്കിപ്പഠിക്കാൻ മുതിർന്നത്.എന്നിരിക്കിലും, െപാതു�
വിൽ പറഞ്ഞാൽ,അവരുെട ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫല�
മായി നമ്മുെട പ്രാക്ചരിത്രകാലത്തിെല കിരാതഘട്ട�
ത്തിലും അപരിഷ്കൃതഘട്ടത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രസ്തരയു�
ഗപൂർവികന്മാരുെട ജീവിതരീതികെളക്കുറിച്ചും വിശ്വാസ�
പ്രമാണങ്ങെളക്കുറിച്ചും കുെറെയല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ
നമുക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഋേഗ്വദം,സംഘം കൃതികൾ, മഹാഭാരതം മുതലായ
പ്രാചീന സാഹിത്യ കൃതികെളക്കുറിച്ചുള്ളസാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങളും യവനന്മാർ, േറാമക്കാർ,ബാ�
ബിേലാണിയക്കാർ മുതലായവരുമായി ഇന്ത്യയിെല
പ്രാചീനജനസമുദായങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാര�
ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റും വിേദശീയരായ ഗ്രന്ഥകാര�
ന്മാർ എഴുതിെവച്ച യാത്രാവിവരണങ്ങളും നമ്മുെട പു�
രാതത്വവിജ്ഞാനികളുെടയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�
രുെടയും സംഭാവനകൾക്കു മാറ്റു കൂട്ടുന്നവയാണ്.ആര്യ�
ന്മാർക്കു മുമ്പുംആര്യന്മാരുെട കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന
അനാര്യന്മാരുെട സാമൂഹ്യജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പല
അനുമാനങ്ങളുംഈപ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ
കാണാം.

ഇങ്ങെന പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗവിജ്ഞാനങ്ങളുെട
കൂട്ടായ സഹായേത്താടുകൂടിയല്ലാെത ഇന്ത്യയുെട ഇരു�
ളടഞ്ഞുകിടക്കുന്നപ്രാക്ചരിത്രകാലത്തിേലക്ക് എത്തി�
േനാക്കാൻ കഴിയില്ല.

2. Karl Marx: Capital, Vol 1.



       

3 പ്രസ്തരയുഗം

ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പ്രാകൃതരായ പ്രാചീനമനുഷ്യർ
എങ്ങെനയാണ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത്?അവരുെട
വിശ്വാസങ്ങളുെടയും ചിന്തകളുെടയും പ്രാരംഭ രൂപങ്ങളു�
െട സ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു? സംസ്കാരത്തിെന്റയും തത്വ�
ചിന്തകളുെടയുംആദ്യെത്തപടികളിേലക്ക് അവർ കയ�
റിേപ്പായെതങ്ങെനയാണ്? ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾക്ക്
കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകഎളുപ്പമല്ല. കാട്ടുജ�
ന്തുക്കെളയും പ്രകൃതിേകാപങ്ങെളയും േനരിട്ടുെകാണ്ടു�
ള്ളഅവരുെട ജീവിതം വളെരേയെറ ദുഷ്കരമായിരുന്നു�
െവന്ന് കരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.എങ്കിലും എല്ലാ വിഷ�
മങ്ങെളയും അവർ േനരിടുകതെന്ന െചയ്തു. തിന്നാൽ
പറ്റിയ വന്യഫലങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും േശഖരിക്കാനും
പക്ഷികെളഅെമ്പയ്തു െകാല്ലാനും കാട്ടുമൃഗങ്ങെള േവ�
ട്ടയാടാനും അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.അതിനുള്ള
െതളിവാണ് അവർ വിട്ടുംെവച്ചുേപായഅപരിഷ്കൃതായു�
ധങ്ങൾ. േവട്ടയാടുന്നതിനും മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനും
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നപ്രാകൃതങ്ങളായആയുധങ്ങൾ,കല്ലു�
െകാണ്ടുള്ള ഉളികളും മറ്റു പണിയായുധങ്ങളും, മരം െകാ�
ണ്ടുള്ളൈകത്തറിയന്ത്രങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ,പലത�
രം മൺപാത്രങ്ങൾ —ഇവെയല്ലാം പ്രസ്തരയുഗത്തിെല
പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട ജീവിതരീതിയുെട േനർക്ക് െവളി�
ച്ചം വീശുന്നവയാണ്.

പ്രസ്തരയുഗമനുഷ്യർ െമെല്ല െമെല്ല തങ്ങളുെട പണി�
യായുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. പുരാപ്രസ്തരയുഗം നവപ്രസ്ത�
രയുഗത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. പ്രാകൃേതാപകരണ�
ങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടി. ഭംഗിയും കൂടി. മൺപാത്രങ്ങളുെട
പുറത്തുകാണുന്നചിത്രങ്ങൾ നവപ്രസ്തരയുഗക്കാരുെട
കലാേബാധത്തിെന്റ െതളിവുകളാണ്.അപരിഷ്കൃതാ�
യുധങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് െചത്തിമിനുക്കിയ ചുറ്റിക, മഴു,
ഉളി തുടങ്ങിയ പുതിയതരംആയുധങ്ങൾപ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
െബല്ലാരിക്കടുത്തുള്ളസംഗനകല്ലുകുന്നിൽ നിന്ന് േഡാ�
ക്ടർ സുബ്ബറാവു കുഴിെച്ചടുത്ത േകാടാലികൾ കണ്ടാൽ
നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെല ജനങ്ങളുെട കലാവിരുതു മന�
സ്സിലാക്കാം. േതച്ചുമിനുക്കിയ േകാടാലികൾക്കു മുമ്പുപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പരുപരുത്തപ്രസ്തേരാപകരണ�
ങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. െചറിയ െചറിയ ശിേല്പാപക�
രണങ്ങളും കല്ലിൻകഷണങ്ങളും “പശേയാ കീേലാ ഉപ�
േയാഗിച്ച് കൂട്ടിെയാട്ടിക്കുകയുംഅവയ്ക്ക് താേങ്ങാ പിടി�
േയാ ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും” [3] െചയ്തിരുന്നുവേത്ര. വട�
ക്കൻ ഗുജറാത്ത്,ൈഹദരാബാദ്, െഡക്കാൻ,ഔറംഗാ�
ബാദ് തുടങ്ങിയസ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലുെകാണ്ടുള്ളഇത്തരം
ഉപകരണങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉരച്ചുമിനുക്കി ശരി�
െപ്പടുത്തിയ നവപ്രസ്തേരാപകരണങ്ങൾഇന്ത്യയിെല
പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. “പുരാ�
പ്രസ്തരയുഗത്തിലുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന െവൺകല്പാ�
റകൾക്കുപകരം ഇവയധികവും അടുക്കുപാറ െകാണ്ടു�
ള്ളവയാെണന്നതാണ് ഒരുസവിേശഷത” [4]എന്ന്
കൃഷ്ണസ്വാമി പറയുന്നു. പുരാപ്രസ്തേരാപകരണങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ച് ഇവ കൂടുതലുയർന്നസാേങ്കതിേകാപേയാ�
ഗങ്ങൾക്കുപറ്റിയവയാണ്. േകാടാലികൾ,കല്ലുളികൾ,
കല്ലു െകാണ്ടുള്ളഇറച്ചിക്കത്തികൾ, ചുറ്റികക്കല്ലുകൾ, മി�
നുക്കുപണിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാം
ഇവയിലുൾെപ്പടുന്നു.

ഉരയ്ക്കൽ, മിനുസെപ്പടുത്തൽതുടങ്ങിയ പണികൾ പഠി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്രാചീന മനുഷ്യർ കൂടുതൽപ്രേയാജനകര�
ങ്ങളും കനം കുറഞ്ഞവയുമായ പ്രസ്തേരാപകരണങ്ങളും
ആയുധങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കളിമണ്ണു െകാ�
ണ്ടും മരം െകാണ്ടുമുള്ളപലതരം തളികകളും മറ്റു വീട്ടു�
സാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കി. തീ കണ്ടുപിടിച്ചുപേയാഗിക്കാൻ
തുടങ്ങിയേതാെട ജീവിതരീതി കുെറക്കൂടി ലഘൂകരിക്ക�
െപ്പട്ടു. തീയുണ്ടാക്കാൻ തീെപ്പട്ടി േവണ്ട. മുളകേളാ മര�
ക്കഷണങ്ങേളാ കല്ലിൻകഷണങ്ങേളാ ഉരച്ചു തീയുണ്ടാ�
ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇന്നും ചക്കിക്കല്ലുപേയാഗിച്ചു
തീയുണ്ടാക്കുന്നവിദ്യ കാട്ടുജാതിക്കാരുെട കുട്ടികൾക്കു
േപാലുമറിയാം. തീയുെട ഉപേയാഗം പ്രാകൃതമനുഷ്യ�
െന്റ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. മാംസവും
മറ്റും േവവിച്ചു തിന്നാൻ മാത്രമല്ല, ചൂളയ്ക്കു െവച്ചു ചുട്ട മൺ�
പാത്രങ്ങൾ,ഇഷ്ടികകൾ മുതലായവയുണ്ടാക്കാനും സാ�
ധിക്കുെമന്നായി. ഇന്ത്യയിൽ ചൂളയ്ക്ക് െവച്ചു ചുട്ട മൺപാ�
ത്രങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത് അയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കു
മുമ്പാവാനിടയിെല്ലന്ന് വീലർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [5]
അതിനും വളെര മുമ്പാെണന്ന് മറ്റു ചില ഗേവഷകന്മാ�
രും പറയുന്നു.

നായാട്ടിനുംആത്മരക്ഷയ്ക്കും േവണ്ടി വില്ലും അമ്പും ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പഠിച്ചേതാടുകൂടി പ്രാചീന ജീവിതത്തിൽ
വിപ്ലവകരമായ ചില പുതിയ സാദ്ധ്യതകളുളവായി. വി�
ല്ലിെന്റ ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ പറയുന്നതി�
ങ്ങെനയാണ്:

“െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല കുറിഞ്ചി പ്രേദശങ്ങളിൽ (അതാ�
യത്,പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിൽ) മുളകൾ ധാരാളമായി
വളരുന്നു.ആപ്രേദശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറവർ തു�
ടങ്ങിയആദിമനിവാസികൾ മുളക്കഷണങ്ങെളഎളു�
പ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണ്ടു�
പിടിച്ചു.അവർഅവെയ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടു തലയ്ക്കലും
ഉണങ്ങിയ നീണ്ട വള്ളിയുെട അറ്റങ്ങൾ െകട്ടി പിടിപ്പി�
ക്കുകയും അതിേന്മൽ നീണ്ട മുള്ളുകൾെവച്ച് എയ്യുകയും
െചയ്തു. ഇതാണ് വില്ലിെന്റ ഉത്ഭവം”. [6]

ഉത്ഭവെമന്തായാലും, വടെക്ക ഇന്ത്യയിെല കാട്ടുജാ�
തിക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള വില്ലുകൾ മറ്റു തരത്തി�
ലുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാണ്. ചിലർ എല്ലിൻകഷണങ്ങൾ
െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടഅമ്പുകളാണുപേയാഗിക്കുന്നത്.
അവയുെട മുനയ്ക്ക് കടുപ്പവും മൂർച്ചയും കൂടും.

അമ്പും വില്ലും ഉപേയാഗിക്കാൻ പഠിച്ചേതാടുകൂടി നമ്മു�
െട പൂർവികന്മാരായ പുരാതനമനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ
ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നായാട്ടു നടത്താൻ മാത്രമല്ല,
മൃഗങ്ങെള ജീവേനാെട േവട്ടയാടിപ്പിടിച്ച് േപാറ്റിവളർ�
ത്താനും സാധിക്കുെമന്നായി. മാത്രമല്ല,അവർ കന്നു�
കാലികെള േപാറ്റിവളർത്താൻ പറ്റിയ േമച്ചിൽസ്ഥല�
ങ്ങളേന്വഷിച്ച് പർവതങ്ങളിെല കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിൽ
നിന്ന് സമതലപ്രേദശങ്ങളിേലക്കിറങ്ങി വരാനും ഫല�
പുഷ്ടിയുളള നദീതീരങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ച് ധാന്യ�
ങ്ങളും ഫലമൂലാദികളും മറ്റും കൃഷി െചയ്യാനും തുടങ്ങി.
ഇെതല്ലാം നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങളാണ്.

കൃഷി െചയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നതിന് നായാട്ടുേപക്ഷിച്ചു
എന്നർത്ഥമില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൃഷിയിേലർെപ്പടും.
പുരുഷന്മാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കാട്ടിൽ േപായി മൃഗങ്ങെള
േവട്ടയാടിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടുവരും. ധാരാളം മൃഗങ്ങെള കി�
ട്ടിയ ദിവസമാെണങ്കിൽ വയറു നിറെയ മാംസം ചുട്ടുതി�
ന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാം കൂട്ടുേചർ�
ന്ന് പാട്ടു പാടുകയുംആഹ്ലാദത്തിമിർേപ്പാെട നൃത്തം
െവയ്ക്കുകയും െചയ്യും.

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട പഠനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി�
യാണ് പ്രസ്തരയുഗെത്തപുരാപ്രസ്തരയുഗെമന്നും നവ�
പ്രസ്തരയുഗെമന്നും വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ഒരിടക്കാല�
യുഗെത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽഈ
യുഗങ്ങെള കൃത്യമായി േവർതിരിക്കുന്നഅതിർത്തിേരഖ�
കെളാന്നുമില്ല.അമ്പും വില്ലും ഉപേയാഗിക്കുന്നവെരല്ലാം
കാട്ടിന് പുറത്തുേപായി കൃഷിപ്പണിയിേലർെപ്പടുകയു�
ണ്ടായില്ല. നവപ്രസ്തരയുഗമാവിർഭവിച്ചതിനു േശഷവും
പുരാപ്രസ്തരയുഗത്തിെലആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും
ഉേപക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെല ചൂള�
യ്ക്കു െവച്ചുണ്ടാക്കിയ മൺപാത്രങ്ങൾഇരുപതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ വാർധക്യദശയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ േപാലും
ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

3. Zeuner: Pre-History in India, P. 38.
4. V. D. Krishnaswamy: Stone Age in India.
5. Sir. Mortimar Wheeler: Early India and Pakistan, P. 72.
6. P. T. Sreenivasa Iyengar: History of the Tamils.



       

4 േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ

പ്രസ്തരയുഗത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി േമാ�
ചനം േനടാൻ കഴിയാെത കാടുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിനാ�
വശ്യമായ ഫലമൂലാദികൾസംഭരിക്കാൻ േവണ്ടി അല�
ഞ്ഞുതിരിയുകയും േവട്ടയാടാൻ പറ്റിയ പക്ഷിമൃഗാദിക�
െള േതടി നടക്കുകയും െചയ്യുന്നകിരാതരും അപരിഷ്കൃ�
തരുമായ ചില േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ത്യയിൽഅങ്ങി�
ങ്ങായി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പ്രാകൃതങ്ങേളാ േത�
ച്ചുമിനുക്കെപ്പട്ടവേയാആയപ്രസ്തേരാപകരണങ്ങളും
അമ്പും വില്ലുമാണവരുപേയാഗിക്കുന്നത്. െകാച്ചിയിെല
കാടർഈഅതിപുരാതനയുഗത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങ�
ളാെണന്ന് എഹരൻെഫൽസ് കരുതുന്നു. “പഴയകാ�
ലത്ത് വന്യവിഭവങ്ങൾസംഭരിച്ചുെകാണ്ടും മൃഗങ്ങെള
േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടുമാണ് കാടർ തങ്ങളുെട ജീവിതാവ�
ശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുേപാന്നത്”എന്നേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു
പറയുന്നു. “ഇേപ്പാഴും അവരുെട മുഖ്യമായ ജീവിതമാർ�
ഗ്ഗം ഇതുതെന്നയാണ്. കാടരിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇേപ്പാഴും
വന്യവിഭവങ്ങൾസംഭരിച്ചുെകാണ്ടാണ് ഉപജീവനം
കഴിയുന്നത്. പേക്ഷ,ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്നതു മുഴുവനും തങ്ങ�
ളുെട സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുെവക്കുക
പതിവില്ല.അവയിെലാരു ഭാഗെമങ്കിലും അരി, മുളക്,
കറപ്പ്, ചാരായം,തുണി, ഉടുപ്പ് മുതലായവയ്ക്കു േവണ്ടി
കണ്ട്രാക്ടറുെട പീടികയിൽൈകമാറ്റം െചയ്യുകയാണ്
പതിവ്”. [7]

േകരളത്തിെല പറമ്പിക്കുളത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള
േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക് കൃഷി െചയ്യാനറിഞ്ഞുകൂെടന്നും
വന്യമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടിയും ഫലമൂലങ്ങൾസംഭരി�
ച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് േനരിട്ടാ�
ണ് അവർ കാട്ടിെല കൂലിേവലക്കാരാക്കി മാറ്റെപ്പട്ട�
ത് എന്നും േഡാക്ടർഅയ്യപ്പൻ പറയുന്നു.അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു:

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിെല പ്രാകൃതജനവിഭാഗ�
ങ്ങളിൽഏറ്റവും കുറഞ്ഞപുേരാഗതിയുള്ളവർഅരനാ�
ടന്മാരാെണന്നു േതാന്നുന്നു. സിേലാണിെല േവദ്ദന്മാ�
െരേപ്പാെലഅവരും കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടിേലാ അതിനു
െതാട്ടുമുേമ്പാ മാത്രമാണ് തങ്ങളുെട പഴയ പാറക്കൽ
ഗുഹകളുേപക്ഷിച്ച് വീടുകളിൽ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഭേക്ഷ്യാൽപ്പാദനത്തിെന്റ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ േപാ�
ലും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.അവർ ഭക്ഷണത്തിന് പ്ര�
ധാനമായും കാടുകെളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ�
ത്തിന്,ഈപ്രേദശത്തിെല കാടുകളിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ
പറ്റിയ കായ്കനികളും െചറുമൃഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. സ്ത്രീ�
കളും പുരുഷന്മാരും പകൽ മുഴുവനും കാടുകളിൽ ചുറ്റി�
ത്തിരിഞ്ഞ് ഫലമൂലാദികൾ േശഖരിക്കുകയും േവട്ടമൃഗ�
ങ്ങെള െകണിെവച്ചു പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കിട്ടുന്ന�
തിെന്റ ഒരു ഭാഗം അവിെടെവച്ചു തെന്ന പാകം െചയ്തു
ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് സമതലപ്രേദശങ്ങളിെല
കൃഷിക്കാരുെടയും കച്ചവടക്കാരുെടയും കീഴിൽ പണി�
െയടുക്കാൻ േപാകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കു േവണ്ടി വീടുകളി�
േലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു”. [8]

1968-ൽആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾസന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ ഓം�
ഗികൾഎന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നപ്രാകൃതേഗാത്രവർ�
ഗ്ഗക്കാരുെട ജീവിതരീതി േനാക്കിക്കാണാൻഈ േലഖ�
കന് ഒരവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.അരെക്കട്ടിൽ മുൻ�
ഭാഗത്ത് ഏതാനും ഇലകൾ ചരടിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു
േകാർത്തുതൂക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നെതാഴിച്ചാൽആണുങ്ങളും
െപണ്ണുങ്ങളുെമല്ലാം പരിപൂർണ്ണനഗ്നരാണ്. കൂട്ടംകൂട്ടമാ�
യി കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം േതടി അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ്
അവരുെട മുഖ്യമായ േജാലി. കൂെട വളർത്തുനായ്ക്കളുമു�
ണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടൽക്കരയിൽ വന്നുതാവളമുറപ്പിച്ച്
മീൻപിടുത്തത്തിേലർെപ്പടും.അെമ്പയ്തു മീൻപിടിക്കാൻ
മിടുക്കന്മാരാണവർ. ഏെഴട്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള
ഒരുബാലൻ പാലത്തിേന്മൽ കയറിനിന്ന് പുഴയിേല�
ക്ക് അമ്പുകെളയ്യുന്നത് ഞാൻ േനാക്കിനിന്നു.എേട്ടാ
പേത്താഅമ്പുകെളയ്തു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു പുഴ�
യിേലെക്കാരു ചാട്ടം.അധികം കഴിഞ്ഞില്ല,എട്ടുപത്ത്
വലിയ മത്സ്യങ്ങളുമായി നീന്തി കരയ്ക്കണഞ്ഞു.

മുപ്പേതാളം ഓംഗികൾ —ആണുങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളും
ഒരു കുടിലിൽ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
കൂെട വിട്ടുപിരിയാത്തനാേലാ അേഞ്ചാ നായ്ക്കളുമുണ്ട്.
സൗഹാർദം നിറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷം. മീൻ പാകം െചയ്യു�
ന്നതിനിടയിൽ വർത്തമാനം പറയുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
ചിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്.അവരുെട ചിരിക്ക് ഓമ�
നത്തമുണ്ട്.എന്തുവർത്തമാനമാണവർ പറയുന്നത്?
അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനുമറിഞ്ഞുകൂടാ. െഡൽ�
ഹിെയപ്പറ്റിേയാ പാർലെമന്റിെനപ്പറ്റിേയാ അവർ േകട്ടി�
ട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലും േലാകത്തിലും നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങെളാന്നുംഅവരുെട ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടിട്ടില്ല.അതിെലാന്നുംഅവർക്കുതാല്പര്യവുമില്ല.
എങ്കിലും ഇന്ത്യയിെല േവാട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാരാ�
ണവർ.

ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി: ഓംഗികൾക്ക് ഏറ്റവു�
മധികം ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾബീഡിയും ചായെപ്പാ�
ടിയുമാണ്. ഒരുബീഡിേയാ ഒരൗൺസ് ചായെപ്പാടി�
േയാ െകാടുത്താൽഅവർഎത്ര േതൻ േവണെമങ്കിലും
െകാണ്ടുവന്നുതരും.അെല്ലങ്കിൽആവശ്യമുള്ള മറ്റു വന്യ�
വിഭവങ്ങൾ. ഇതു മനസ്സിലാക്കി അവെര ചൂഷണം െച�
യ്യാൻ പുറെമ നിന്നുവന്ന ചില സമർത്ഥന്മാരായ കച്ചവ�
ടക്കാർ പതിയിരിക്കുന്നുമുണ്ട്.അങ്ങെനആധുനികസം�
സ്കാരം അവെരയും പിടികൂടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇതുേപാെലആസ്സാം, ഒറീസ്സ,ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര,
ആന്ധ്രതുടങ്ങിയ മിക്ക േസ്റ്ററ്റുകളിലും പുരാപ്രസ്തരയുഗ�
ത്തിെലയും നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെലയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങ�
ളിലുള്ള ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരുണ്ട്. പേക്ഷ,അവരുെട ജീവി�
തരീതി േനാക്കിപ്പഠിക്കുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം ഇന്ത്യയുെട
പ്രാക്ചരിത്രകാലെത്തജനങ്ങെളപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായും വ്യ�
ക്തമായും മനസ്സിലാക്കുകഎളുപ്പമല്ല.എെന്തന്നാൽ, ചു�
റ്റുപാടുമുള്ള പരിഷ്കൃതജീവിതത്തിെന്റസ്വാധീനശക്തിക്ക്
ഒട്ടുംതെന്ന കീഴടങ്ങാെത പഴയപടി ജീവിതം തുടരുക
അവർക്ക് സാദ്ധ്യമല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

7. Ehrenfels: Kadar of Cochin, PP. 24–26.
8. A. Ayyappan: Kerala Darsan, P. 154.



       

5 േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട
സാമൂഹ്യഘടന

എന്നിരിക്കിലും, നാമാവേശഷമാവാെത ഇന്നും നില�
നിൽക്കുന്നഗിരിജനങ്ങളുെടയും മറ്റു േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�
െടയും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ പ്രാക്ചരിത്രകാലെത്തപ്രാകൃതരുംഅപരിഷ്കൃ�
തരുമായ ജനസമൂഹങ്ങളുെട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെളപ്പ�
റ്റിയും ഉൽപാദനസമ്പ്രദായങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഏെറക്കുെറ
വിശ്വസനീയങ്ങളായ ചിലഅനുമാനങ്ങളിെലത്തിേച്ച�
രാൻ കഴിയും. മൂന്നു കാര്യങ്ങൾഅസന്നിഗ്ധമായി െത�
ളിയിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ഒന്നാമതായി,അതിപ്രാ�
ചീനരായ മനുഷ്യർക്കിടയിൽസാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീ�
ചത്വങ്ങേളാ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമേയാ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�
േളാ രാഷ്ട്രീയമായ ഭരണകൂടങ്ങേളാ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം െപാതുഉടമയിലാ�
യിരുന്നു.അവയുപേയാഗിച്ചുൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വിഭ�
വങ്ങളും െപാതുസ്വത്തായിരുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയ്ക്കു
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജന്മിയും കുടിയാനുമില്ല. മുത�
ലാളിയും െതാഴിലാളിയുമില്ല. ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമില്ല.
രാജാവും പ്രജയുമില്ല. ഭരണകൂടെമന്ന യന്ത്രംഅജ്ഞാ�
തമായിരുന്നു. െപാലീസില്ല,പട്ടാളമില്ല, േകാടതിയും
ജയിലുമില്ല, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെള നിയന്ത്രി�
ച്ചിരുന്നത് കൂട്ടായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക,കൂട്ടായി അനുഭ�
വിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. പണിയായുധ�
ങ്ങൾപ്രാകൃതങ്ങളും അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായിരുന്നു.അതു�
െകാണ്ട് ഉൽപ്പാദനവും േമാശമായിരുന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്
പ്രകൃതിശക്തികൾക്കും വന്യജന്തുക്കൾക്കുെമതിരായി
േപാരാടാനും ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും മറ്റും സമ്പാദിക്കാ�
നും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും
കൂട്ടായി അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതത്വമംഗീക�
രിക്കാെത ജീവിതനിർവഹണംസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി, ജനങ്ങെളഈകൂട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുനിർ�
ത്താൻ പറ്റിയ സംഘടനാരൂപങ്ങളുംആചാരങ്ങളും
വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കുലം, േഗാത്രം,
ഗണംഎന്നിങ്ങെനയുള്ള േപരുകളിലാണ് അവർ സം�
ഘടിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബമായിരുന്നുഏറ്റവും അടിത്തട്ടി�
ലുള്ളഘടകം. ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം കുടുംബ�
ങ്ങളുണ്ടാവും. തറവാടുകൾ കൂടിേച്ചർന്നതാണ് േഗാത്രം.
കുലത്തിെല,അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെലഎല്ലാഅംഗ�
ങ്ങളും സമന്മാരായിരുന്നു.എല്ലാവെരയും ബാധിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾഎല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നാേലാചിച്ചു തീരു�
മാനങ്ങെളടുക്കും. പ്രേത്യക ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു. േഗാ�
ത്രെത്ത െപാതുവിൽബാധിക്കുന്നകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
ആേലാചിക്കാൻ തറവാട്ടുകാരണവന്മാരുെട,അെല്ല�
ങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരുെട,കൂട്ടം (സഭ) വിളിച്ചുകൂട്ടുക പതിവാ�
യിരുന്നു. തഴക്കവും പഴക്കവും െചന്ന കാരണവന്മാർ
—അെല്ലങ്കിൽ മൂപ്പന്മാർ —ആണ്അംഗങ്ങളുെട പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളുെട േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹാ�
േഘാഷങ്ങളിലും ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും േന�
തൃത്വം വഹിക്കുക, േഗാത്രങ്ങളിെലഅംഗങ്ങൾ തമ്മി�
േലാ േഗാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിേലാ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ�
ക്കു പരിഹാരം കാണുക,അംഗങ്ങളുെട െപാതുേക്ഷമ�
ത്തിനും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിനും മറ്റും േപ്രാത്സാഹനം
നൽകുക —ഇെതല്ലാം മൂപ്പന്മാരുെട ചുമതലകളായിരു�
ന്നു,ഇത്തരം ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്ക്,
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന,ആധികാരികമായ ഒരു പദ�
വിയുണ്ടായിരുന്നു.

മൂന്നാമതായി,കുലം, േഗാത്രം,തറവാട് എന്നിങ്ങെന
വിഭജിക്കെപ്പട്ട ജനസമുദായത്തിെന്റഐക്യെത്തയും
ചുമതലകെളയും നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് രക്തബന്ധങ്ങ�
ളാണ്,സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളല്ല. രക്തബന്ധത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചാർച്ചയും േവഴ്ചയുമാണ് കുലത്തി�
െന്റയും േഗാത്രത്തിെന്റയുംഐക്യം നിലനിർത്തുകയും
ൈദനംദിന ഭൗതികാവശ്യങ്ങളുെട നിർവഹണത്തിനു
പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്തുേപാന്നത്. രക്തബന്ധ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഈപ്രാചീനസാമൂഹ്യ�
ഘടനയുെട ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളഘടകമായിരുന്നു കു�
ടുംബം.



       

6 ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കാവുന്നഈ േഗാത്ര�
സമൂഹവ്യവസ്ഥയുെടഅടിത്തറ ഇളകുകയും േഗാത്രവർ�
ഗ്ഗക്കാരുെട ജീവിതരീതിയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരു�
ത്തുകയും െചയ്തത് പ്രസ്തരയുഗത്തിൽ നിന്ന് േലാഹയുഗ�
ത്തിേലക്കുള്ളപുേരാഗതിയാണ്. േലാഹങ്ങളുെട കണ്ടു�
പിടുത്തം ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾകൂടുതൽ പരിഷ്ക�
രിക്കാനും അങ്ങെന ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ ഗതിക്രമം ത്വ�
രിതെപ്പടുത്താനും സഹായിച്ചു. പലതരം ൈകെത്താ�
ഴിലുകളാവിർഭവിച്ചു.അേതാെട പുതിയ തരത്തിലുള്ള
അദ്ധ്വാനവിഭജനവും നിലവിൽ വന്നു.അദ്ധ്വാനവിഭജന�
ത്തിെന്റ ഫലമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെടൈകമാറ്റം ആവ�
ശ്യമായിത്തീർന്നു. കച്ചവടക്കാർ രംഗപ്രേവശം െചയ്തു.
സ്വത്തുക്കൾ വർധിച്ചു.

കന്നുകാലിവളർത്തൽ,കൃഷി,ൈകെത്താഴിൽഎന്നി�
ങ്ങെന വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിച്ചേപ്പാൾ
മനുഷ്യന് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്നാവശ്യമുള്ളതിലുമധി�
കം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നായി. കൂട്ടായി ഉൽ�
പ്പാദിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടായി അനുഭവിക്കുകയും തുല്യനില�
യിൽ കൂട്ടായി ജീവിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നപ്രാചീനേഗാ�
ത്രസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ െമെല്ല െമെല്ല സ്വകാര്യസ്വ�
ത്ത് തലെപാക്കി. സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ചിലർ “ഉള്ളവ�
രും” മറ്റു ചിലർ “ഇല്ലാത്തവരു”മായി. ധനികനും ദരിദ്ര�
നുെമന്ന വ്യത്യാസംആവിർഭവിച്ചു. ധനികവിഭാഗക്കാർ�
ക്ക് സ്വയം കായികാദ്ധ്വാനത്തിേലർെപ്പടാെത മറ്റുള്ളവ�
രുെട അദ്ധ്വാനഫലമനുഭവിച്ചു ജീവിക്കാനും ഒഴിവുസമ�
യങ്ങളിൽസാഹിത്യം,ൈവദ്യം, േജ്യാതിഷം, മന്ത്രവാദം
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അവസരം ലഭി�
ച്ചു. ഇക്കാലത്താണ് എഴുത്തും വായനയുംആരംഭിച്ചത്.
പുതിയആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രവൃത്തിവിഭജ�
നങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ളഈപുതിയ പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങെള
നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് സമുദായത്തിെന്റഐക്യം കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കാൻ ധനികകുടുംബങ്ങളുെടആധിപത്യത്തി�
ലുള്ള ഭരണകൂടവും നിലവിൽവന്നു.അങ്ങെന ചിലർ
ഭരണാധിപന്മാരും മറ്റുള്ളവർ ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരുമായി
മാറി. സഭ്യതയുെട കാലഘട്ടംആരംഭിച്ചു.



       

7 സിന്ധുതടസംസ്കാരം

പുരാതത്വഗേവഷകന്മാരുെട പരിശ്രമഫലമായി കെണ്ട�
ടുക്കെപ്പട്ട േമാഹൻജദാേരാവിെന്റയും ഹരപ്പയുെടയും
ചന്ദൂദേരാവിെന്റയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾപ്രസ്തരയുഗ�
ത്തിൽ നിന്ന് േലാഹയുഗത്തിേലക്കുംഅപരിഷ്കൃതത്വ�
ത്തിൽ നിന്ന് സഭ്യതയിേലക്കുമുള്ളപരിവർത്തനെത്ത
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂഗർഭപരിേശാധനയ്ക്കു വിേധയ�
മായഈ മൂന്നുപ്രേദശങ്ങൾ വളെര വിട്ടുവിട്ടാണ് കി�
ടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്,ഹരപ്പയിൽ നിന്ന് േമാ�
ഹൻജദാേരാവിേലക്ക് നാനൂറ് നാഴികേയാളം ദൂരമുണ്ട്.
സിന്ധുനദീതടസംസ്കാരം സുമറിെന്റതിേനക്കാൾ നാലി�
രട്ടി വിസ്താരം വരുന്ന ഒരു ഭൂപ്രേദശമാെക വ്യാപിച്ചു കി�
ടന്നിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മൂന്നു നഗരങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല കണ്ടുകി�
ട്ടിയിട്ടുള്ളത്.അവയ്ക്കിടയിൽ വലുതും െചറുതുമായഏതാ�
നും ഗ്രാമങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളും കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്.അടുത്തകാലത്തുനടന്ന ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫല�
മായി േമാഹൻജദാേരാ–ഹരപ്പാ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു
സംസ്കാരം അഹമ്മദാബാദിൽ രംഗ്പൂർ, േലാത്തൽ
എന്നീ പ്രേദശങ്ങൾ വെരയും െതക്ക് നർമ്മദ വെരയും
വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നുഎന്ന് െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീലർ
എഴുതുന്നു:

“സിംലാ കുന്നുകളുെട അടിവാരത്തിലുള്ളരൂപാരിന്നും
കറാച്ചിയിൽ നിന്നു മുന്നൂറ് നാഴിക പടിഞ്ഞാറ് അറ�
ബിക്കടൽക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ളസുത്ക്കെജൻേഡാറിനുമി�
ടയ്ക്ക് അറുപതിലധികംസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹരപ്പാ�
സംസ്കാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടി�
ട്ടുണ്ട്…ഈയിെട നടന്ന പരിേശാധനകളുെട ഫലമാ�
യി സിന്ധുനദീതടസംസ്കാരം പടിഞ്ഞാറൻ കടൽത്തീ�
രത്തിലൂെട വളെര ദൂരേത്താളം കീേഴാട്ടു വ്യാപിച്ചു കി�
ടന്നിരുന്നതായി െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സിന്ധുനദീതട�
വാസികൾക്ക് എണ്ണൂറു നാഴിക നീളത്തിൽ കുറയാത്ത
കടേലാരം ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നു.അവരുെട നാവി�
കവ്യാപാരപ്രവർത്തനങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ വല്ല�
തുമുേണ്ടാ എന്ന് കൂടുതൽ പരിേശാധനകൾ നടത്തി�
യാേല വ്യക്തമാവൂ. സൗരാഷ്ട്രയിൽ (കത്തിയവാഡ്)
കിഴേക്കാട്ട് കാംേബ ഉൾക്കടൽവെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
പ്രേദശങ്ങളിൽ ഹരപ്പാസംസ്കാരത്തിെന്റ നാല്പേതാ�
ളം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അവയിൽ ചി�
ലത് ഹരപ്പാസംസ്കാരേത്താട് സാമീപ്യം മാത്രമുള്ളവ�
യാെണന്നുംഅതിെന്റ രൂപാന്തരങ്ങളാെണന്നും ന്യാ�
യമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാം.എങ്കിലും അവ െപാതുേവ
ഹരപ്പാ സംസ്കാരത്തിെന്റ കുെറക്കൂടി പുേരാഗമിച്ച ഒരു
ഘട്ടെത്തവിപുലമായ േതാതിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കു�
ന്നുഎന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. സിന്ധുനദീതട
സംസ്കാരത്തിെന്റഏറ്റവും െതേക്കഅറ്റെത്തസ്ഥാനം,
പരിേശാധനകൾ നടേന്നടേത്താളം െവച്ചു േനാക്കി�
യാൽ (1959), ഭഗത്റാവ് എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടു�
ന്നത്. േമാഹൻജദാേരാവിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂേറാളം നാ�
ഴിക െതക്കുകിഴക്കുള്ളകിംനദിയുെട അഴിമുഖത്തിനടു�
ത്താണ് അത്സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവ കുറച്ചുകൂടി
വടക്ക് നർമ്മദയുെട അഴിമുഖപ്രേദശത്തുള്ള െമഹഗം,
െതേലാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്”. [9]

സിന്ധുതടസംസ്കാരം െതന്നിന്ത്യയിേലക്കും വ്യാപിച്ചി�
രുന്നുഎന്ന് ചില േലഖകന്മാർ അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ,അത് ഗേവഷണങ്ങളിലൂെട െതളിയിക്കെപ്പട്ടിട്ടി�
ല്ല. സിന്ധുതടത്തിെല ജനങ്ങളും െതന്നിന്ത്യയിെല ജന�
ങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന്
കരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. െതേക്ക ഇന്ത്യയിെലഅരിക്ക�
േമട്,ബ്രഹ്മഗിരി മുതലായസ്ഥലങ്ങളിെല നിവാസികൾ�
ക്ക് രണ്ടായിരത്തിലധികം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന
യവനന്മാരുമായും േറാമാക്കാരുമായും ബന്ധങ്ങളുണ്ടാ�
യിരുന്നുെവന്ന് പുരാതത്വഗേവഷണങ്ങളിലൂെട െതളി�
യിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. െതേക്ക ഇന്ത്യയും ബാബിേലാണും
തമ്മിൽ വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും െതളി�
ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യവനന്മാർക്ക് േകരളക്കരയുമാ�
യുള്ളബന്ധെത്തപ്പറ്റി സംഘം കൃതികളിലും പരാമർശ�
ങ്ങളുണ്ട്.

സിന്ധുതടസംസ്കാരത്തിെന്റ വിസ്താരവും വ്യാപ്തിയും
എന്തുതെന്നയാവെട്ട,പൗരസ്ത്യേലാകത്തിെലഏറ്റവും
സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ മൂന്നു പുരാതനപിത്തള യുഗസം�
സ്കാരങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നുഅത് എന്ന് തീർച്ചെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർഷൽ പറഞ്ഞു:

“അയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്,ആര്യന്മാെരപ്പറ്റി
േകട്ടറിവു േപാലുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്,പഞ്ചാ�
ബിലും സിൻഡിലും അന്നെത്ത െമസെപ്പാേട്ടമിയ,
ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിേലതിേനാടു കിടപിടിക്കു�
ന്ന — ചില കാര്യങ്ങളിൽഅവേയക്കാൾ മികവുറ്റ ഒരു�
യർന്നസംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു. ഹരപ്പയിെലയും
േമാഹൻജദാേരാവിെലയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾസംശ�
യത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം െതളിയിക്കുന്നതാണ്”. [10]

േമാഹൻജദാേരായും ഹരപ്പയും ഒെരാറ്റ ഹരപ്പൻസാ�
മ്രാജ്യത്തിെന്റ ഇരട്ടത്തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നുെവന്നും
ഈസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളും സുര�
ക്ഷിതങ്ങളായ േകാട്ടകൾ െകട്ടിയ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമ�
ങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും സ്റ്റുവർട്ട് ഹിഗ്ഗിൻസ് അഭിപ്രാ�
യെപ്പടുന്നു. തലസ്ഥാനനഗരികളിൽ ഉന്നതങ്ങളായ
േകാട്ടകളുണ്ട്. േകാട്ടകെള സംരക്ഷിക്കാൻ ചൂളയ്ക്ക് െവ�
ച്ച ഇഷ്ടികകൾ െകാണ്ടു പടുത്തുയർത്തിയ മതിൽെക്കട്ടു�
കളുമുണ്ട്. നഗരങ്ങളുെട മുഖ്യഭാഗങ്ങെളല്ലാം ചൂളയ്ക്കുെവച്ച
ഇഷ്ടികകൾ െകാണ്ടു പടുത്തവയാണ്. ഇത്രയും വലിയ
േതാതിൽ ഇഷ്ടികകൾ ചുെട്ടടുക്കാൻ വളെരേയെറ വി�
റക് േവണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടാവണം. വിറകു േശഖരിക്കാനും
ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കാനും അതുെകാണ്ടുള്ളപലതരം പണി�
കൾ നടത്താനും വളെരയധികം േപർഅദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടു�
ണ്ടാവണം.

9. Sir. Mortimer Wheeler: The Indus Civilization, P. 2, London
1960.

10. Sir. John Marshall: Mohenjodaro.



       

8 കൃഷിയുംൈകെത്താഴിലും

ൈനൽനദീതട സംസ്കാരത്തിെന്റയും യൂഫ്രട്ടീസ് നദീ�
തടസംസ്കാരത്തിെന്റയുെമന്നേപാെല തെന്നസിന്ധു�
നദീതട സംസ്കാരത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനം ജലേസച�
നപദ്ധതികളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയ കൃഷിയായിരു�
ന്നു.അണെക്കട്ടുകൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.അവയുെട
അവശിഷ്ടങ്ങൾ പഞ്ചാബിെല പടിഞ്ഞാറൻ പ്രേദശങ്ങ�
ളിൽ ഇേപ്പാഴും കാണാം. സിന്ധുനദീതീരവാസികളിൽ
വലിെയാരു വിഭാഗത്തിെന്റ മുഖ്യമായ െതാഴിൽ കൃഷി�
യായിരുന്നു. ധാരാളം കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ — വി�
േശഷിച്ചും, െചമ്പു െകാണ്ടും പിത്തളെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കി�
യവ —കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വിളകൾബാർ�
ലിയും േഗാതമ്പും പരുത്തിയുമായിരുന്നു. ഗ്രാമക്കാർ
നഗരവാസികെള തീറ്റിേപ്പാറ്റാൻ േവണ്ടിടേത്താളം സുല�
ഭമായി ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി െചയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. െകാ�
യ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന വലിയആേഘാഷമാണ്. സം�
ഗീതവും നൃത്തവും െപാടിെപാടിക്കും. മരവും േതാലുമുപ�
േയാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയതും ഇന്ത്യയിലിന്നും നമ്മൾ ഉപേയാ�
ഗിച്ചുവരുന്നതരത്തിലുമുള്ളതുമായ െചണ്ടയായിരുന്നു
അന്നെത്ത മുഖ്യമായ ഒരുസംഗീേതാപകരണം.ആ
പൗരാണികകാലത്തിെന്റൈപതൃകം നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
പരുക്കുകൾ തട്ടാെത നിലനിന്നു േപാന്നതിെന്റ ഫലമാ�
യിരിക്കാം നമ്മുെട ഇന്നെത്ത െചണ്ട.

കൃഷിേയാെടാപ്പം തെന്നൈകെത്താഴിലുകളും വളർന്നു�
വന്നു. പണിയായുധങ്ങൾക്കും വീട്ടു സാമഗ്രികൾക്കുെമ�
ല്ലാം െചമ്പ്,പിത്തള തുടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നു.എങ്കിലും പഴയ പ്രസ്തേരാപകരണങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടില്ല. പലതരത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങ�
ളുമുണ്ടായിരുന്നു. മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാനുപേയാഗിച്ച
ചൂളകൾ നഗരാതിർത്തികളിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടു�
ണ്ട്. െതാഴിലുപകരണങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളുെമല്ലാം
സാേങ്കതികമായി ഏെറക്കുെറ ഉയർന്ന നിലവാരം പു�
ലർത്തുന്നവയായിരുന്നു.അവയിൽ ചിലത് െചമ്പു െകാ�
ണ്ടും പിത്തള െകാണ്ടും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ഒന്നാന്തരം മാ�
തൃകകളാണ്. സിന്ധുനദീതീര നഗരങ്ങളിെല േലാഹ�
പ്പണിക്കാർഈയം, െചമ്പ്, െവള്ളി തുടങ്ങിയ േലാഹ�
ങ്ങൾ ഉരുക്കി പണിെചയ്തിരുന്നു. സ്വർണ്ണപ്പണിയിലും
അവർ പിേന്നാക്കമായിരുന്നില്ല. ഹരപ്പൻ നഗരങ്ങ�
ളിൽ സുമർ സംസ്കാരത്തിേലതിേനക്കാൾ പഴക്കമുള്ള
ആയുധങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങളും കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉളി, മഴു,കഠാരി,കുന്തം,കത്തി,ക്ഷൗരക്കത്തി,ഈർ�
ച്ചവാൾ,അരിവാൾ, െചമ്പുതകിട് െകാണ്ടുള്ളഅമ്പുമു�
നകൾ തുടങ്ങി ഹരപ്പയിെല േലാഹപ്പണിക്കാരുണ്ടാ�
ക്കിയ പലതരംആയുധങ്ങൾ കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
അവിെട കെണ്ടത്തിയ െകട്ടിടങ്ങളും ഉപകരണസാ�
മഗ്രികളുെമല്ലാം തെന്ന ഇഷ്ടികപ്പണിക്കാർ,ആശാ�
രിമാർ,കുശവന്മാർ, െചമ്പുെകാട്ടികൾ, മിനുക്കുപണി�
ക്കാർ,കല്ലാശാരികൾ,തട്ടാന്മാർ,ആഭരണപ്പണിക്കാർ
എന്നിങ്ങെനഓേരാ െതാഴിലിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയ
ൈകെത്താഴിൽ പണിക്കാരുണ്ടാക്കിയവയാെണന്ന്
ൈചൽഡ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. [11]

സിന്ധുതടസംസ്കാരം പ്രധാനമായും ഒരു നാഗരിക സം�
സ്കാരമായിരുന്നു. ബാഹ്യേലാകവുമായുള്ളകച്ചവടമായി�
രുന്നുസമ്പത്തിെന്റ ഒരു മുഖ്യമായ ഉറവിടം. ചക്രങ്ങൾ
പിടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളിലും േതാണികളിലുമുള്ള ഗതാ�
ഗതം അക്കാലത്ത് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. കുഴിെച്ച�
ടുക്കെപ്പട്ട നഗരാവശിഷ്ടങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു ചക്ര�
ങ്ങളുള്ള വണ്ടികളുെടയും കൂർത്ത മുനയുള്ളആയുധങ്ങളു�
െടയും നാലുചക്രങ്ങളുള്ള വാഹനങ്ങളുെടയും മറ്റും കളി�
മൺ മാതൃകകൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. വണ്ടി വലിക്കാനുപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നത് കാളകെളയായിരിക്കണം.

സിന്ധുതടനിവാസികൾ നിരക്ഷരകുക്ഷികളായിരുന്നി�
ല്ല. കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട പലസാമഗ്രികളിേന്മലും െകാത്തി
വരയ്ക്കെപ്പട്ട ചിത്രലിപികൾ കാണാം. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാർക്ക് ഇനിയും അവെയ തൃപ്തികരമാം വിധം വായിച്ചു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല,

അയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജലേസചനപദ്ധതി�
കളുപേയാഗിച്ചുള്ള കൃഷി,ൈകെത്താഴിലുകളും വ്യാപാ�
രങ്ങളും, നഗരങ്ങളിെല ജലവിതരണസമ്പ്രദായങ്ങളും
അഴുക്കു ചാൽപദ്ധതികളും,സുരക്ഷിതങ്ങളായ േകാട്ട�
കൾ, വിശാലമായ മുറ്റങ്ങളും സ്നാനഗൃഹങ്ങളും മറ്റും മറ്റു�
മുള്ള ഇരുനില െകട്ടിടങ്ങൾ,സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ,
ചിത്രലിപികൾ മുതലായവേയാടു കൂടിയ ഒരു പ്രാചീന�
സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിെല വിസ്തൃതമായ പ്രേദശങ്ങളിൽ
നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നതിെന്റ െതളിവുകൾ ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവാർധത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭി�
ച്ചത്.അേതാെട ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീനചരിത്രെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള പല ധാരണകളും മാറ്റിപ്പണിയണെമന്നു വന്നു.

ഹരപ്പാ–േമാഹൻജദാേരാ നിവാസികളുെട ജീവിതരീ�
തിെയന്തായിരുന്നു?അവരുെട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള�
ങ്ങെനയായിരുന്നു?അവരുെടആചാരങ്ങളും ചിന്തക�
ളും എെന്താെക്കയായിരുന്നു?

കിട്ടിേയടേത്താളം െതളിവുകൾ െവച്ചുെകാണ്ട് ചില
ഊഹങ്ങളിലും അനുമാനങ്ങളിലും എത്തിേച്ചരാനല്ലാ�
െത ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം തികച്ചും തൃപ്തികര�
മായ സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. ലിപി�
കൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളശ്രമങ്ങൾ വിജയി�
ച്ചാൽ കൂടുതെലളുപ്പമുണ്ടാേയക്കാം.

11. Gordon Childe: Man Makes Himself, P. 34.



       

9 സിന്ധുതടനിവാസികളുെട
ഭരണസമ്പ്രദായം

എങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഹരപ്പാ-േമാഹൻജ�
ദാേരാ നിവാസികൾ പ്രസ്തരയുഗെത്തപിന്നിട്ട് േലാഹ�
യുഗത്തിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.അപരിഷ്കൃതത്വത്തിൽ
നിന്ന് സഭ്യതയിേലക്കു കാെലടുത്തുെവച്ചു കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു.അേതാെടാപ്പം ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളും മനുഷ്യ�
െന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം െചയ്യുന്നസമ്പ്രദായവുംആവിർ�
ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നഗരത്തിെല ഉന്നതമായ െകാ�
ട്ടാരം ‘ഭരണാധിപ’െന്റ താമസസ്ഥലമായിരിക്കാം.
സാമൂേഹ്യാല്പന്നങ്ങളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ‘ഭരണാ�
ധിപ’െന്റ കയ്യിെലത്തിേച്ചർന്നിരുന്നുെവന്ന് അനുമാനി�
ക്കാം. െകാട്ടാരേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ളകൂറ്റൻ ധാന്യപ്പുര�
കൾഅതിന്നുള്ള െതളിവാണ്.

ഒരുവശത്ത് ചൂളക്ക് െവച്ച ഇഷ്ടികകൾ െകാണ്ടു നിർമ്മി�
ക്കെപ്പട്ടവയും നിരവധി മുറികളും കുളിമുറികളും മുറ്റങ്ങളും
മതിൽെക്കട്ടുകളും മറ്റുള്ളവയുമായ ഇരുനിലമാളികകൾ;
മറുവശത്ത് അഴുക്കുചാലുകേളാ ജലവിതരണപദ്ധതി�
കേളാ ശുചീകരണസൗകര്യങ്ങേളാ ഒന്നുമില്ലാെത നി�
രനിരയായി നിൽക്കുന്നഇഷ്ടികവീടുകൾ. ധനികവിഭാ�
ഗക്കാർക്ക് േവണ്ടി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടഅഴുക്കുചാലുകളും
നിരത്തുകളും മറ്റും ശുചിയാക്കി െവക്കാൻ േവലക്കാരു�
ണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സമുദായം സാമ്പത്തികവർ�
ഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നാണ്
ഈൈവരുദ്ധ്യം െതളിയിക്കുന്നത് എന്ന് ൈചൽഡ് ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മാേക്കഎഴുതുന്നു: “പണക്കാരായ
സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുെടയും കച്ചവടക്കാരുെടയും
വർഗ്ഗങ്ങളും ധാരാളം ൈകേവലക്കാരും അസംഖ്യം
അടിമകളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് ഇത് െത�
ളിയിക്കുന്നു”. [12]

പ്രാചീനബാബിേലാണിലുംഈജിപ്തിലുെമന്ന േപാെല
ഇന്ത്യയിലും െകട്ടിടനിർമ്മാണ േജാലിക്കും മറ്റും അടിമ�
കെള ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുെവന്നാണ് േഗാർഡൻ കരുതു�
ന്നത്.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നുേപാന്ന കാല�
ത്ത് സമുദായത്തിെന്റൈദനംദിന ജീവിതത്തിലും സാ�
മ്പത്തികരംഗത്തിലും അടിമേവലസുപ്രധാനമായ ഒരു
പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. കാൽമുട്ടുകൾ കൂട്ടിപ്പിടി�
ച്ച് നിലത്തുകുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചുട്ട കളിമൺപ്രതിമകൾ
—അവ മിക്കവാറും പുരുഷപ്രതിമകളാണ് — ധാരാളം
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരപ്പാ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇത്തരത്തി�
ലുള്ള 76പ്രതിമകളുണ്ട്.അവയിൽ ചിലതിന് നിറെയ
തുളകേളാടുകൂടിയ വട്ടെത്താപ്പിയും മുമ്പിേലക്ക് തള്ളി�
നിൽക്കുന്നകഴുത്തുപട്ടകളുമുണ്ട്.അവർഅടിമകളായി�
രിക്കാനിടയുണ്ട്. [13]

ഈകാലഘട്ടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽഏറ്റവും നൂ�
ലാമാല പിടിച്ചപണി ഭരണസംവിധാനത്തിെന്റ ശരി�
യായ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. സുമർ,ഈജിപ്ത്,
അക്കാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിെലന്നേപാെല തെന്നസി�
ന്ധുനദീതടങ്ങളിലും േസ്വച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധിപ�
ന്മാരാണ് ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത്
എന്നാണ് വീലറുെട അഭിപ്രായം. “പുണ്യത്വം കല്പിക്ക�
െപ്പട്ട രാജാേവാടുകൂടിയ ഒരു പൗേരാഹിത്യഭരണമായി�
രുന്നുഅത്”എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്.ൈചൽഡ്
പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“ധനികെനന്നും ദരിദ്രെനന്നുമുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനത്തി�
െന്റ സൂചനകളുണ്ട്.എന്നാൽ,ഈപൗേരാഹിത്യാധി�
പത്യത്തിെന്റ തലപ്പത്തിരുന്നത് രാജാേവാ പുേരാഹി�
തേനാ എന്നുതിട്ടെപ്പടുത്തുക വയ്യ”. [14]

വീലർ എഴുതുന്നു:

“ഹരപ്പയിെല ഭരണത്തലവന്മാരുെട അധികാരശ�
ക്തിയുെട അടിത്തറഎന്തുതെന്നയായിരുന്നാലും
ശരി — മതപരമായഘടകം അതിൽ മുന്നിട്ടു നിന്നി�
രുന്നുെവന്ന് ന്യായമായുംഊഹിക്കാം —സുമറിെലയും
അക്കാഡിെലയും പുേരാഹിതന്മാരുേടതിൽ നിന്ന് വള�
െരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു ഭരണമാണ് അവർ
നടത്തിേപ്പാന്നത്”. [15]

പിേഗ്ഗാട്ടിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, ഭരണകൂടെത്തനിയ�
ന്ത്രിച്ചിരുന്നത് േസ്വച്ഛാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
സർവാധികാരങ്ങേളാടും കൂടിയ പുേരാഹിതരാജാക്ക�
ന്മാരാണ്.എന്നാൽ,അയ്യഞ്ചംഗങ്ങളടങ്ങിയസമി�
തികളാണ് നഗരങ്ങെള ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് െഹവിറ്റ്
പറയുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലും േസ്ട്രാേബാവിെന്റ പൗരാ�
ണിേകന്ത്യ എന്നഗ്രന്ഥത്തിലും ഇത്തരം ഭരണസമിതി�
കെളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നെത്തപഞ്ചാ�
യത്തുകളിൽഈസമ്പ്രദായത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ
കാണാം.

എന്നാൽ,ഈഅനുമാനങ്ങൾസിന്ധുനദീതടത്തിെല
ഭരണസമ്പ്രദായത്തിെന്റസ്വഭാവെമന്തായിരുന്നുഎന്ന്
അസന്ദിഗ്ദ്ധമാം വിധം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. െകട്ടിപ്പിണ�
ഞ്ഞഈപ്രശ്നത്തിനു തൃപ്തികരമായ സമാധാനം കണ്ടു�
പിടിക്കാൻ േവണ്ടി കൂടുതൽ ഗേവഷണങ്ങൾനടത്തുന്ന�
തിനുള്ള ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ മാത്രമാണവ. ഒരുപേക്ഷ,
ഇടിഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞ െകാട്ടാരങ്ങളുെട ചുമരുകളിേന്മലു�
ള്ളഎഴുത്തുകൾ ശരിക്കു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി�
യുേമ്പാൾഈപ്രശ്നത്തിന് കൂടുതൽ തൃപ്തികരമായ പരി�
ഹാരമുണ്ടാേയക്കാം.

ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 1500 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആര്യ�
ന്മാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇന്ത്യയിൽ വെന്നത്തുന്നതുവെര
േമാഹൻജദാേരാ–ഹരപ്പൻസംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു�
െവന്നതിന് െതളിവുകളുണ്ട്. പേക്ഷ,ആര്യന്മാരാണ് ആ
സംസ്കാരെത്തചുട്ടുകരിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് തീർത്തുപ�
റയാൻ െതളിവുകൾ േപാര.ആഭ്യന്തരകാരണങ്ങളാൽ
ഹരപ്പാ–േമാഹൻജദാേരാ സംസ്കാരത്തിെന്റ വളർച്ച മു�
ട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരുഘട്ടത്തിലാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ
പ്രേവശിച്ചത് എന്നു വന്നുകൂേട?

എന്നാൽ,ശക്തരായ ശത്രുക്കേളാേടറ്റുമുട്ടിെക്കാണ്ടാണ്
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർപ്പുറപ്പിച്ചത് എന്ന
കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. ഋേഗ്വദത്തിൽ തെന്നഅതി�
നുള്ള ധാരാളം െതളിവുകളുണ്ട്.അസുരന്മാെരയും ദസ്യു�
ക്കെളയും കീഴടക്കി നശിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളതങ്ങ�
ളുെട പരിശ്രമങ്ങൾക്കുപിന്തുണനൽകാൻഅവർ വീ�
ണ്ടും വീണ്ടും ഇന്ദ്രേനാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനായിരു�
ന്നുഅവരുെട പ്രധാനൈദവം.അസുരഘ്നെനന്നും പുര�
ന്ദരെനന്നും മറ്റും ഇന്ദ്രെന വിേശഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ
അശ്വങ്ങളുമായി വന്ന് കയ്യിൽ വജ്രായുധെമടുത്ത് ശത്രു�
ക്കളുെട േമൽ പ്രഹരങ്ങേളൽപ്പിക്കുകയുംഅവരുെട
േകാട്ടകൾ ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

പുറെമ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നഈകുടിേയറിപ്പാർ�
പ്പുകാർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിെലആദിവാസിക�
ളുമായി യുദ്ധം െവട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്ആര്യന്മാർ
എന്ന േപർ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായെതന്ന്
ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിന്ധുതാ�
ഴ്വരയിെല ജനങ്ങേളക്കാൾ കുലീനന്മാരും ഉന്നതന്മാരു�
മാണ് തങ്ങൾഎന്നുവിശ്വസിച്ചിരുന്നതു െകാണ്ടാണ�
േത്രഅവർ തങ്ങെളത്തെന്നആര്യന്മാർ എന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നആദിമവാസികെള
അവർ ദാസന്മാെരന്നും ദസ്യുക്കെളന്നുംഅസുരന്മാെര�
ന്നും രാക്ഷസന്മാെരന്നും മറ്റും വിളിച്ചു. ദാസൻ, ദസ്യു
എന്നീ പദങ്ങൾക്ക്ആരംഭത്തിൽ ‘ശത്രു’എന്നായിരു�
ന്നുഅർത്ഥം. ‘ഭൃത്യൻ’എേന്നാ ‘അടിമ’എേന്നാ ഉള്ള
അർത്ഥം വന്നത് ആര്യന്മാർ അവെര കീഴടക്കിയതിനു
േശഷമാണ്.

12. Ernest Mackey: Indus Civilization.
13. Colonel D.H. Gordon: The Pre-Historic Background of

Indian Culture, P. 7.
14. Childe: Man Makes Himself, P. 135.
15. M. Wheeler: Indus Civilization.
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ക്രി.മു. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റആദ്യശതകങ്ങ�
ളിൽ സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനസമൂ�
ഹങ്ങെളപ്പറ്റി േവദങ്ങളിൽ പല പരാമർശങ്ങളുമുണ്ട്.
അവർ കറുത്ത െതാലിയും പരന്ന മൂക്കുമുള്ളവരായിരു�
ന്നു.അവർക്ക് ഒന്നാന്തരം േകാട്ടകളും നഗരങ്ങളുമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. സുഖസൗകര്യങ്ങേളാടു കൂടിയ മണിമാളികക�
ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ധനികരായ കച്ചവടക്കാർഅവ�
രുെട കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയിൽ
അവർ കൃഷി െചയ്തിരുന്നു. നൂൽനൂൽപ്പിലും െനയ്ത്തിലും
അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. മണ്ണുെകാണ്ടും െചമ്പുെകാ�
ണ്ടുമുള്ള പാത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണം െകാണ്ടും െവള്ളിെകാ�
ണ്ടുമുള്ളആഭരണങ്ങളുംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലു�
െകാണ്ടും െചമ്പുെകാണ്ടുമുള്ളപലതരംആയുധങ്ങളുമു�
ണ്ടായിരുന്നു.

ദസ്യുക്കളുെട സംസ്കാരംആര്യന്മാരുേടതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നതായിരുന്നുഎന്ന് ഋേഗ്വദത്തിെല പരാമർശ�
ങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ള േകാട്ട�
കളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതു
മാത്രമല്ല കാരണം.അവരുെട ജീവിതരീതി മാത്രമല്ല,
മതവിശ്വാസവും കൂടുതലുയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാ�
യിരുന്നു.ആര്യന്മാർ പ്രകൃതിശക്തികെളആരാധിച്ച�
േപ്പാൾ ദസ്യുക്കൾ ഭഗവതി,ശിവലിംഗം, നന്ദിേകശ്വരൻ
മുതലായ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച ൈദവങ്ങെള പൂജിച്ചു.
ആര്യന്മാർക്ക്,തങ്ങളുെട ൈദവങ്ങെളഅംഗീകരിക്കാ�
നുംആരാധിക്കാനും കൂട്ടാക്കാത്ത ദസ്യുക്കേളാട് െവറു�
പ്പായിരുന്നു.അവെരപ്പറ്റി പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ദാനം
നൽകാത്തവെരന്നും യജ്ഞങ്ങൾനടത്താത്തവെരന്നു�
െമാെക്ക േവദങ്ങൾപ്രേത്യകം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങെനആഴത്തിൽ േവരൂന്നിക്കഴിഞ്ഞതും തങ്ങളുേട�
തിേനക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു
സംസ്കാരെത്ത േതാല്പിച്ചു കീഴടക്കാൻആര്യന്മാർെക്ക�
ങ്ങെനസാധിച്ചു?ഈേചാദ്യത്തിന് ൈചൽഡ് മറുപടി
പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങൾൈകവശമുെണ്ട�
ങ്കിൽ െവറുെമാരു സാധാരണക്കാരന് പിത്തളയുഗ�
ത്തിെല പ്രഭുവിെന സമാനനിലയിൽ േനരിടാൻ കഴി�
യും. പിത്തളെകാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങളുെട കുത്തകയു�
െണ്ടന്നതിനാൽ തങ്ങൾഅജയ്യരാണ് എന്നുകരു�
തുന്ന പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിെല പട്ടാളക്കാെരേപ്പാലും
അപരിഷ്കൃതരും ദരിദ്രരുമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക്,ഇരുമ്പാ�
യുധങ്ങൾൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ, െവല്ലുവിളിക്കാൻ കഴി�
യും”. [16]

ആര്യന്മാർ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു.എങ്കിലുംആയുധ�
ങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽഅവർ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു.
അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളകവചങ്ങളും ഇരുമ്പു െതാപ്പിക�
ളും ഉരുക്കുചട്ടകളും നല്ലേപാെല പരിശീലനം സിദ്ധി�
ച്ച കുതിരകളും േതരുകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. സിന്ധു–
ഗംഗാതീരങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതരായിരു�
ന്നുെവങ്കിലും അവർക്ക് ഇത്തരംആയുധസജ്ജീകരണ�
ങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട്,യുദ്ധവിദഗ്ധ�
രായആര്യന്മാെര ഏെറക്കാലം െചറുത്തുനിൽക്കാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെമാന്നുമില്ല.
അപരിഷ്കൃതസമുദായങ്ങൾ പരിഷ്കൃതസമുദായങ്ങെള
യുദ്ധം െചയ്തു കീഴടക്കിയതിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരി�
ത്രത്തിൽ േവെറയുമുണ്ട്.

16. Gordon Childe: What Happened in History, Penguin
Edition, P. 103.
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ഇന്ത്യയിെലഅനാര്യന്മാരായ പ്രാചീന നിവാസികെള
യുദ്ധം െചയ്തു കീഴടക്കാൻആര്യന്മാർക്കുസാധിച്ചുെവന്ന�
തു ശരിതെന്ന.എങ്കിലും സിന്ധുവിെന്റയും ഗംഗയുെടയും
അവയുെട േപാഷകനദികളുെടയും തീരങ്ങളിലും അതി�
നപ്പുറവും വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നഅനാര്യസംസ്കാരെത്ത
പാേട തുടച്ചു മാറ്റാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.ആര്യന്മാ�
രുെടആധിപത്യത്തിനു േശഷവും അവരുേടതിൽ നി�
ന്നു വിഭിന്നങ്ങളായസ്വന്തം സംസ്കാരങ്ങെളയുംആചാ�
രസമ്പ്രദായങ്ങെളയും മുറുെകപിടിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യ�
വളർച്ചയുെട പല നിലവാരങ്ങളിലുെമത്തിയഅനാര്യ
സമുദായങ്ങൾ നിലനിന്നുേപാന്നു. ഋേഗ്വദം, മഹാഭാര�
തം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന സാഹിത്യ കൃതികളിെല പരാമർ�
ശങ്ങൾ മാത്രമല്ല,പുരാതത്വഗേവഷകന്മാരും നരവംശ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നൽകുന്ന െതളിവുകളും ഇക്കാര്യം വ്യ�
ക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ആര്യന്മാരുെടആധിപത്യം
അനാര്യസമുദായങ്ങളുെട ജീവിതരീതിെയ സാരമായി
ബാധിച്ചുെവന്നതു ശരിയാണ്.എന്നാൽഅേതാെടാപ്പം
തെന്നഅനാര്യസമുദായങ്ങളുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ പല
ഘടകങ്ങളുംആര്യന്മാരുെട ജീവിതരീതിയിലും മാറ്റങ്ങളു�
ണ്ടാക്കി. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“േവദമതം പഴയആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളുെടയും ഉപാ�
സനാവിധികളുെടയും മാതൃകകെള ഏെറ്റടുക്കുകയും
ഉൾെക്കാള്ളുകയും നിലനിർത്തുകയും െചയ്തു.അവെയ
നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനുപകരം പുതിയആവശ്യങ്ങൾ�
ക്കു പറ്റിയ വിധത്തിൽ രൂപെപ്പടുത്തിെയടുത്തു. ദ്രാവി�
ഡരുെടയും മറ്റ് ആദിമവാസികളുെടയും സാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിൽ നിന്ന് അത്രയധികം ഉൾെക്കാണ്ടതിെന്റ
ഫലമായി പ്രാരംഭകാലെത്തആര്യഘടകങ്ങെള മറ്റു�
ള്ളവയിൽ നിന്ന് േവർതിരിച്ചുകാണുക വളെര പ്രയാ�
സകരമാണ്”. [17]

ആര്യന്മാരുെടയും അനാര്യന്മാരുെടയും സംസ്കാരങ്ങളു�
െട വിഭിന്നഘടകങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് ഒന്നായിത്തീരുക�
യാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
പ്രസ്താവിക്കുന്നതുേപാെല, “അനാര്യസംസ്കാരത്തിെന്റ
ഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ െവച്ചു െപാറുപ്പിക്കെപ്പ�
ടുക മാത്രമല്ല, െപാരുത്തേക്കടുകെള വകെവക്കാെത
സ്വാഗതം െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗസങ്കര പ്രക്രിയ�
യിൽഅനാര്യഘടകങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽപ്രാമു�
ഖ്യം ലഭിച്ചു”. [18]

േഗാൾഡൻൈചൽഡിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, “ഒരു
സവിേശഷമായ ചുറ്റുപാടിേനാട് മനുഷ്യജീവിതം സമ്പൂർ�
ണ്ണമായി ഇണങ്ങിേച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതിെന്റ പ്രാതിനി�
ധ്യമാണ് സിന്ധൂതടസംസ്കാരം വഹിക്കുന്നത്. വളെര�
ക്കാലെത്തക്ഷമേയാടു കൂടിയ പ്രയത്നത്തിെന്റഫലമാ�
യിേട്ട അങ്ങനെയാരു ഇണക്കംസാധിക്കൂ.അതുനി�
ലനിൽക്കുകയും െചയ്തു. ഇതിനകം അതുസവിേശഷം
ഭാരതീയമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ആധുനികഭാരതീയ സം�
സ്കാരത്തിെന്റഅസ്തിവാരമായിത്തീർന്നതുംഅതാണ്”.

എന്നാൽ,ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്ത ഉട�
െനതെന്നഅനാര്യസമുദായങ്ങളുെട പാരമ്പര്യത്തിെന്റ�
യും സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഘടകങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളിക്കു�
കയും അങ്ങെന പുതിെയാരു ഭാരതീയസംസ്കാരത്തി�
െന്റഅടിത്തറപാവുകയും െചയ്തുഎന്നുധരിക്കുന്നതു
െതറ്റായിരിക്കും.ആര്യന്മാരുെട സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും നീണ്ടു�
നിന്നസമരങ്ങൾക്കുേശഷംഅനാര്യന്മാരുമായുള്ള
സഹകരണംആവശ്യമായിത്തീരുകയും െചയ്തതിെന്റ
ഫലമായി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട പുഷ്ടിെപ്പട്ടു വന്ന ഒരുസങ്ക�
രപ്രക്രിയയാണിത്.

17. S. Radhakrishnan: Eastern Religions and Western Thought.
18. Rabindranath Tagore: A vision of India’s History, P. 34.
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ഇന്ത്യൻസംസ്കാരവും ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തകളും ഇന്ത്യയു�
െട വിഭിന്ന പ്രേദശങ്ങളിൽഅെല്ലങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ജന�
സമുദായങ്ങളിൽ, ഒേരസമയത്ത് ഒേരരീതിയിൽ വളർ�
ന്നു വന്നുഎന്നുധരിക്കുന്നതും െതറ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ ജന�
തയുെട സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ ജീവിതെമന്ന േപാെല
തെന്നസംസ്കാരവും തത്വചിന്തകളും അസമമായിട്ടാണ്
വളർന്നത്.ഈഅസമമായ വളർച്ചയുെട ഫലങ്ങൾ
ഇന്നും പ്രകടമായിക്കാണാം. ഒരുഭാഗത്ത്ആധുനിക
സംസ്കാരത്തിെന്റസ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി�
െക്കാണ്ട് കാടുകളിലും പർവതപ്രാന്തങ്ങളിലും കഴിച്ചു�
കൂട്ടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള നിരക്ഷരരായഅപ�
രിഷ്കൃത േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർഅന്നന്നെത്ത ഭക്ഷണത്തി�
നാവശ്യമായ വന്യവിഭവങ്ങെളപ്പറ്റിയുംആേലാചിക്കു�
േമ്പാൾ െതാട്ടടുത്തുതെന്നആധുനികസംസ്കാരത്തിെന്റ
സങ്കീർണ്ണതകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നപരിഷ്കൃതമനു�
ഷ്യർ എയർകണ്ടീഷൻഡ് മുറികെളപ്പറ്റിയും പുതിയ കാ�
റുകെളപ്പറ്റിയും െടലിവിഷെനപ്പറ്റിയും മറ്റുമാേലാചിക്കുക�
യും ശങ്കരൻ െഹഗൽ, മാർക്സ്,സാർത്ര് മുതലായവരുെട
തത്വചിന്തകെളപ്പറ്റിയുംആധുനിക സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി�
യും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റും ചർച്ചകൾ
നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു.

അതുെകാണ്ട്, ഭാരതീയ ചിന്തയുെട ഉത്ഭവെത്തയും
വളർച്ചെയയും പരിേശാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്
അതിപ്രാചീനരായഅപരിഷ്കൃതേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട
വീക്ഷണഗതികളിേലക്കുംആചാരവിശ്വാസങ്ങളിേല�
ക്കും ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചു േനാേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 5

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം

10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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